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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Algemene 
inkoopvoorwaarden 2018 
 

Het college besluit:  
1. de ‘Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2018 voor leveringen en 

diensten’ (AIV P12 2018) en de Engelse versie hiervan vast te stellen 
en de dag na publicatie in het Provinciaalblad in werking te laten 
treden; 

2. de onder 1. bedoelde voorwaarden van toepassing te verklaren op alle 
overeenkomsten betreffende diensten en leveringen die de provincie 
Noord-Holland sluit, indien en voor zover de voorafgaande inkoop- of 
aanbestedingsprocedure is aangevangen na de datum van 
inwerkingtreding;  

3. de onder 1. bedoelde voorwaarden, met name de nieuwe 
aansprakelijkheidsregeling, na ca. 1 jaar interprovinciaal te laten 
evalueren; 

4. de ‘AIV P12 2015’ d.d. 19 mei 2015 gelijktijdig met de 
inwerkingtreding van de vastgestelde ‘AIV P12 2018’ in te trekken;  

5. de ‘AIV P12 2018’ na vaststelling op de website van de provincie en in 
het Provinciaal Blad te laten publiceren; 

6. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
2.  
Consultatie PS tussenstand 
Klimaatakkoord 
 

Het college besluit: 
1. Provinciale Staten te consulteren over de tussenstand van het 

Klimaatakkoord;  
2. Provinciale Staten een brief te sturen met het verzoek dit punt te 

agenderen in de commissies M&F, EEB/R&W, en NLWM. 
  
3.  
Provinciaal 
Meerjarenprogramma 
Infrastructuur (PMI) 2019-
2025 
 

Het college besluit: 
1. het concept-PMI 2019-2025 vast te stellen; 
2. daartoe de Voordracht PMI 2019-2025 vast te stellen; 
3. Provinciale Staten te vragen de Voordracht PMI 2019-2025 gelijktijdig 

met de Begroting 2019 te behandelen; 
4. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
4.  
Laatste begrotingswijziging 
2018 
 

Het college besluit: 
1. De ontwerp-laatste begrotingswijziging 2018 vast te stellen; 
2. De Statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor de laatste 

begrotingswijziging vast te stellen; 
3. De LBW 2018 en Statenvoordracht met brief aan Provinciale Staten 

toe te zenden; 
4. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
5.  
Nota Reserves 
 

Het college besluit: 
1. De concept Nota Reserves vast te stellen en met bijgaande brief 

en voordracht ter besluitvorming aan Provinciale Staten te 
zenden; 

2. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
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Onderwerp 
 

Besluit 

6.  
Concept 
programmabegrotingen 
2019 IPO en BIJ12 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de concept programmabegrotingen 2019 van 

het IPO en BIJ12; 
2. de voordracht aan Provinciale Staten te zenden opdat Provinciale 

Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op de 
conceptbegrotingen naar voren te brengen. 

  
7.  
Provinciaal 
Meerjarenprogramma 
Onderhoud (PMO)  
2019-2026 
 

Het college besluit: 
1. het PMO 2019-2026 en de daarin genoemde projecten vast te stellen; 
2. Provinciale Staten voor te stellen: 

a. de projectkredieten voor de uitvoering van de 
vervangingsinvesteringen wegen en vaarwegen te verlagen voor 
totaal € 4,48 miljoen; 

b. de projectkredieten voor de uitvoering van de 
vervangingsinvesteringen wegen en vaarwegen te verhogen voor 
totaal € 22,08 miljoen;  

c. projectkredieten beschikbaar te stellen van totaal € 19,57 miljoen 
voor de uitvoering van vervangingsinvesteringen wegen; 

d. het jaarkrediet oevers 2012-2013 af te sluiten (oorspronkelijk 
jaarkrediet is € 27,39 miljoen, uitgaven € 25,50 miljoen); 

e. het projectkrediet Boerenverdrietsluit te verstrekken van totaal  
€ 10,00 miljoen; 

f. het projectkrediet Uitrol intelligente Verkeerslichten (iVRI) te 
verstrekken van totaal € 4,725 miljoen; 

g. het projectkrediet Energieneutraal maken steunpunten te 
verstrekken van totaal € 3,82 miljoen;  

h. kennis te nemen van de aanvullende werkzaamheden in het 
Investeringsprogramma Steunpunten, welke gedekt worden 
binnen het bestaande krediet; 

i. voordracht PMO 2019-2026 vast te stellen en voor te leggen aan 
Provinciale Staten; 

3. Provinciale Staten te vragen de Voordracht PMO 2019-2026 
gelijktijdig met de Begroting 2019 te behandelen; 

4. de portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen zo nodig kleine 
wijzigingen aan te brengen in het PMO en in de Voordracht voor het 
verzenden naar Provinciale Staten. 

  
8.  
Wob-verzoek onderliggende 
informatie/documentatie/ 
berekeningen van het 
aanvullend geluidsonderzoek 
Broekpolder 
 

Het college besluit: 
1. de in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur gevraagde 

informatie met betrekking tot het aanvullend geluidsonderzoek 
Broekpolder te weigeren op grond van artikel 10, lid 2 onder g en 
artikel 11, lid 1 Wob; 

2. verzoeker hierover door middel van bijgevoegd besluit te informeren; 
3. het besluit te publiceren op de website www.noordholland.nl/wob; 
4. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van brief. 

  
9.  
Wijziging reglement van 
bestuur voor het 

Het college besluit: 
1. de Statenvoordracht vast te stellen waarbij aan Provinciale Staten 

http://www.noordholland.nl/wob
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Onderwerp 
 

Besluit 

Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier 
2008 
 

wordt voorgesteld het bijbehorende ontwerpbesluit tot wijziging van 
het reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier 2008 vast te stellen; 

2. de Statenvoordracht met het bijbehorende ontwerpbesluit aan 
Provinciale Staten te zenden door middel van brief. 

  
10.  

Agenda vergadering 
Dagelijks Bestuur 
Waddenfonds d.d.  
28 september 2018 
 

Het college besluit: 
• kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Dagelijks 

Bestuur van het Waddenfonds d.d. 28 september 2018 en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 

  
11.  
Datastrategie 
 

Het college besluit:  
1. het concept “Data-strategie van de Provincie Noord-Holland” vast te 

stellen; 
2. de Statenvoordracht van de “Data-strategie van de Provincie Noord-

Holland” vast te stellen en met aanbiedingsbrief aan Provinciale Staten 
voor te leggen. 

  
12.  
Voornemen wijziging 
begrenzing 
glastuinbouwconcentratiege
bied ex artikel 26c van de 
Provinciale Ruimtelijke 
Verordening (PRV) 
 

Het college besluit: 
1. het voorgenomen besluit tot wijziging van de begrenzing van het 

glastuinbouwconcentratiegebied in de gebieden:  
2. tussen Poelweg en Noorddammerweg in gemeente Uithoorn, en;  
3. Altongebied aan de zijde van dorpskern De Noord in gemeente 

Heerhugowaard, op grond van artikel 26c lid 8 van de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening (PRV) vast te stellen en de wijzigingen op te 
nemen op kaart 7 van de PRV; 

4. Provinciale Staten het voorgenomen besluit toe te zenden met 
bijgevoegde brief voor bespreking in de betreffende PS-commissie; 

5. Gemeenten Uithoorn en Heerhugowaard te informeren over de 
besluitvorming via brief; 

6. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
13.  
Openstellingsbesluit 2019 
natuurbeheer 
 

Het college besluit: 
1. overeenkomstig bijgevoegd Openstellingsbesluit 2019 natuurbeheer 

op grond van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer 
Noord-Holland 2016-2021 en voor bestaande beschikkingen op grond 
van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer SVNL voor 
het begrotingsjaar 2019 de volgende aanvraagperiodes, 
subsidieplafonds en tarieven vast te stellen, onder voorbehoud van 
vaststelling van de begroting 2019 door Provinciale Staten: 

Openstelling natuur- en landschapsbeheer op grond van de 
Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 
2016-2021 (SVNL 2016-2021):  
a. Aanvraagperiode voor de regeling SVNL 2016-2021 voor 

natuurbeheer: van 1 november 2018 tot en met 31 december 
2018; 

b. Subsidieplafond voor beheer op terreinen binnen het 
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Besluit 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) incl. toeslagen, monitoring 
en openstellingsbijdrage-voorzieningen, in de periode 2019-
2024 en de tarieven op grond van de SVNL 2016-2021, zoals 
opgenomen in de bijlagen bij het Openstellingsbesluit 2019 
natuurbeheer: 

- Natuur (N-typen) en Landschap L-typen L01.01, L01.07, 
L01.09, L02.01 en L02.03:  
continuering beheer en beheer nieuwe terreinen incl. 
toeslagen en openstellingsbijdrage-voorzieningen en 
continuering beheer en beheer nieuwe landschapselementen: 
€ 700.000,- per jaar en totaal € 4.200.000,-; 

Openstelling collectief agrarisch natuurbeheer, ANLb 
Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 
(SVNL) en Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer 
Noord-Holland 2016-2021 (SVNL 2016-2021):  
c. Aanvraagperiode voor de regeling SVNL 2016-2021 voor 

collectieve aanvragen agrarisch natuurbeheer vanaf de dag na 
publicatie van de openstelling tot en met 7 november 2018; 

d.  Subsidieplafonds voor uitbreiding van collectief agrarisch 
natuurbeheer van 2019 tot en met 2021 en de tarieven op 
grond van de SVNL 2016-2021 - zoals opgenomen in het 
Openstellingsbesluit 2019 natuurbeheer: 

- leefgebied open grasland € 50.000,- per jaar, € 150.000,- 
totaal; 

- leefgebieden open akkerland, droge dooradering, natte 
dooradering, agrarisch waterbeheer € 400.000,- per jaar,  
€ 1.200.000,- totaal; 

Openstelling voor continuering van bestaande beschikkingen 
gecoördineerd agrarisch beheer op grond van de 
Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 
(SVNL) 
e. Aanvraagperiode op grond van de regeling SVNL:  

van 1 november 2018 tot en met 31 december 2018; 
f. Subsidieplafond voor continuering van gecoördineerd 

agrarische natuurbeheer € 90.000,- voor 2019 en tarieven 
zoals opgenomen in de het Openstellingsbesluit 2019 
natuurbeheer; 

2. de subsidieplafonds, tarieven en openstellingsperioden, 
overeenkomstig voorgaande besluiten, te publiceren in het 
provinciaal blad, en de directeur Beleid te machtigen om redactionele 
wijzigingen aan te brengen ten behoeve van de publicatie; 

3. Provinciale Staten door middel van brief te informeren. 
  
14.  
Programma 
Natuurontwikkeling 2019-
2023 
 

Het college besluit: 
1. bijgaande Statenvoordracht vast te stellen, waarbij aan Provinciale 

Staten wordt voorgesteld het Programma Natuurontwikkeling 2019- 
2023 vast te stellen; 

2. de Statenvoordracht met het bijbehorende ontwerpbesluit aan 
Provinciale Staten te zenden door middel van brief;  

3. de Nota van Beantwoording Natuurbeheerplan 2019 vast te stellen en 
deze door middel van bijgaande brief te zenden aan 
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Besluit 

belanghebbenden en partners in het veld, in reactie op door hen 
ingediende zienswijzen, en deze eveneens aan Provinciale Staten te 
zenden;  

4. de Uitvoeringsregels groen grondbeleid, vastgesteld door 
Gedeputeerde Staten in mei 2014, in te trekken. 

 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad                      tel. (06) 4632 3669    13, 14                                           
B. Burger-Adema          tel. (06) 4813 7779    9, 10, 11                                                                                  
M. Hartog                    tel. (06) 4813 9088    1, 2                              
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882    12                                           
F. Paardekooper           tel. (06) 1860 9344    3, 4, 5, 6, 7, 8                               
 
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. 
Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden 
op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt. 


